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Цільова аудиторія: фахівці підприємств та особи, які прагнуть отримати уміння, 

навички та досвід в застосуванні сучасних програмних продуктів  із метою планування та 

аналізу діяльності підприємства. 

Мета тренінгу – формування у студентів знань і практичних навичок в ефективному 

використанні сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення господарських 

операцій, їх планування та аналізу. 

Завдання тренінгу: 

визначення складу та структури автоматизованого робочого місця (АРМ) фахівця з 

менеджменту; 

ознайомлення з функціональними можливостями системи «1С: Управління 

виробничим підприємством»;  

набуття навичок у налагодженні системи;  

розподіл обов’язків, прав та відповідальності у процесі прийняття та виконання 

управлінських рішень; 

уведення вхідної інформації про підприємство;  

формування організаційної структури підприємства;  

набуття навичок у роботі з довідниками системи; 

здійснення аналізу, планування та управління ресурсами підприємства для 

підвищення його конкурентоспроможності;  

прийняття стратегічних та оперативних управлінських рішень на основі результатів 

здійсненого аналізу й ринкових прогнозів; 

оцінювання загальної ефективності виробництва та ефективності використання 

окремих видів ресурсів; 

виявлення резервів підвищення ефективності функціонування підприємства. 

підготовка аналітичних звітів про діяльність підприємства; 

підготовка та аналіз фінансової та внутрішньогосподарської (управлінської)  звітності 

підприємства; 

ознайомлення з можливостями програми «1С: Документообіг», уміння працювати з 

документацією підприємства. 

Компетентності, що формуються під час тренінгу 

автоматизоване опрацювання інформації з управління фінансово-господарською 

діяльністю підприємства; 

формування та використання форм фінансової, статистичної та управлінської звітності 

для оцінювання та аналізу ефективності виробництва; 

здатність обирати та використовувати інформаційні системи й технології для 

підвищення ефективності щоденної роботи, ураховуючи займану керівну посаду; 

здатність до прийняття рішень щодо варіантів автоматизації процесу управління 

підприємства; 

здатність організувати єдину інформаційну систему для управління діяльністю 

підприємства та обліку фінансово-господарської діяльності підприємства за українськими та 

міжнародними стандартами; 



формування та використання форм фінансової, статистичної та управлінської звітності 

для оцінювання та аналізу ефективності виробництва; 

здатність складати аналітичні огляди, формулювати висновки, рекомендації та 

практичні пропозиції на основі здійсненого аналізу; 

здатність до ефективної організації документообігу на підприємстві. 


